
  EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

THEMA VERZAMELEN EN BEWAREN 
bijzondere verzamelingen en collecties in Ede

3 lessen met differentiatie en verdieping 
voor groep 1 t/m 4

Afbeelding: Frans Francken (II), Kunst- und Raritätenkammer (1636)



In de lessenreeks VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en 
collecties in Ede maken leerlingen kennis met de begrippen verzamelen en  
verzameling, vroeger en nu, museum, collectie en waarde. 
Wat verzamelen kinderen zelf? Willen ze dat bewaren voor later en zou dat  
interessant zijn voor in een museum? Kennen de kinderen bijzondere  
verzamelingen in Ede? 
Veel verzamelingen en voorwerpen hebben een verhaal: over degene die het  
bewaard heeft, over vroegere tijden of over de plaats waar het gevonden is. 
Welke verhalen horen er bij de kinderverzamelingen of de verzamelingen in Ede? 
Door een bezoek te brengen aan musea in Ede kunnen de leerlingen ver- 
zamelingen zien en onderzoeken.

Verzameling in het Kröller-Müller Museum‘Mijn opa heeft vroeger 

postzegels gespaard, 

zelf spaar ik liever LEGO’

‘Mijn stenencollectie 

ligt thuis mooi uitgestald, 

iedereen kan zien hoe 

bijzonder mijn 

verzameling is’
‘Als je iets verzamelt 

en je bewaart het 

voor later, kan het veel 

waard worden’

‘In de grond bij mijn huis 

vond ik oude muntjes, 

ik bewaar ze goed want die 

muntjes zijn van mensen geweest 

die hier heel lang geleden 

hebben gewoond’
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Leerdoelen en kerndoelen
Met de lessen binnen het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere  
verzamelingen en collecties in Ede werkt u aan de volgende leerdoelen en kerndoelen: 

Leerdoelen
De leerling leert:
•   de begrippen verzamelen, verzameling en vroeger en nu, museum, collectie en  

waarde te herkennen en te gebruiken.
•   enkele bijzondere verzamelingen of collecties in de eigen schoolomgeving te  

benoemen. 
•   met zijn/haar zintuigen eigenschappen van erfgoed te onderzoeken en te beschrijven.
•   onderdelen van het verhaal dat bij het erfgoed hoort na te vertellen of na te spelen.
•   verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden weer te geven aan de hand 

van erfgoed.
•   bij een persoonlijk voorwerp aan een ander te vertellen wat dit betekent voor zichzelf.
•   voorzichtig om te gaan met erfgoed. 

Kerndoelen
Nederlands
Mondeling taalonderwijs
1.   De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 

van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en 
bij het discussiëren.

3.  De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 

VOORBEREIDING

Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12.  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrij-

pen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen 
die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Ruimte
50.   De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van 

Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geogra-
fisch wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Tijd
51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals 

aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren.

52.  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers 
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers 
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachi-
nes; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56.   De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed.
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AANPAK

Elk thema in de leerlijn voor groep 1 tot en met 4 is op dezelfde wijze  
opgebouwd:
•  een voorbereidende les waarmee voorkennis wordt geactiveerd;
•   een kernles die uit een bezoek aan een erfgoedinstelling bestaat –  

hierbij wordt het erfgoed beleefd, 
•   een afsluitende les waarbij er wordt gereflecteerd op de opgedane kennis en 

ervaring door ordening en samenvatting.
De opzet van de lessen is los: het zijn suggesties met tips & tricks voor  
differentiatie en verdieping. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past  
bij zijn of haar klas.

Het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties  
in Ede is onderdeel van een reeks erfgoed thema’s voor groep 1 tot en met 4.
De overige thema’s waaruit gekozen kan worden zijn:
•  VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN
•  MONUMENTEN molens in Ede
•  CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP bos en heide op de Veluwe

Hoe gebruik ik deze handleiding met bijlagen?
Deze interactieve handleiding met lessuggesties is gemaakt als leidraad voor de  
leerkracht bij het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en  
collecties in Ede voor groep 1 t/m 4.  
Via deze handleiding kunt u doorklikken naar andere sites met extra informatie voor 
verdieping, filmpjes en beeldmateriaal. De bijlagen waaraan wordt gerefereerd vindt u 
op www.edetoenennu.nl . Ze zijn ontworpen om klassikaal te vertonen via het digibord, 
om te printen, om te kopiëren en te gebruiken tijdens de lessen. De afbeeldingen en 
links naar filmpjes zijn geschikt voor groep 1 t/m 4.

Het thema in de klas
Laat tijdens de behandeling van VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelin-
gen en collecties in Ede het thema terugkomen in de klas. Laat de leerlingen tijdens de 
duur van het project een bijzondere verzameling in de klas aanleggen, bijvoorbeeld:
•  een verzameling ‘gevonden voorwerpen’ (mooie voorwerpen van de straat). 
• een verzameling portretten (zelfgemaakte tekeningen bij elkaar op een muur). 
• een verzameling ‘Waarde’ en ‘Waardeloos’ – dit zal een hoop discussie opleveren! 
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Letterbakverzameling

VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in EdeEDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/verzamelen-en-bewaren/


DE VOORBEREIDING 
VOORKENNIS ACTIVEREN � 

Stap 1: Klassikaal gesprek
In de 1e les maken de leerlingen kennis met het thema door een klassikaal gesprek met 
gebruik van beeldmateriaal van bijzondere verzamelingen (praatplaten 1 - 4 in bijlage 1 
op www.edetoenennu.nl). 
De praatplaten bestaan uit een afbeelding van het Kröller-Müller Museum, een afbeel-
ding van het Kijk- en Luistermuseum, een afbeelding van een kinderverzameling en  
een afbeelding van een rariteitenkabinet. Om dit gesprek goed te kunnen begeleiden  
is voor leerkrachten achtergrondinformatie beschikbaar in deze handleiding, zie  
Hoofdstuk extra informatie en inspiratie.

‘Elke zomer zoek ik 
mooie schelpen aan het 

strand, ik heb al een hele 
verzameling.’

IN DE KLAS
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‘Mijn verzameling 
dierenplaatjes van de 

supermarkt is bijna 
compleet!’

VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in Ede

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • Digibord met website www.edetoenennu.nl 
 • Praatplaten (bijlage 1)
 • Het Verzamelspel (bijlage 2) 
 • Brief voor Thuis (bijlage 3) 
 • Eventueel letterbakkleurplaat (bijlage 4) 

WERKVORMEN: 
  klassikaal gesprek, spelletje in groepsverband, individueel
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http://www.edetoenennu.nl/
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage1_OB_Verzamelen_Praatplaten.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage2_OB_Verzamelen_Verzamelspel.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage3_OB_Verzamelen_Brief-voor-thuis.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage4_OB_Verzamelen_Letterbak.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage1_OB_Verzamelen_Praatplaten.pdf
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Suggesties voor gespreksonderwerpen:
• Wat is een verzameling? 
 Wat bewaar je voor later?
• Wat verzamel jij?    
 Wil je jouw verzameling voor later bewaren?
• Wat is een museum?   
 Hoe wordt een verzameling een museum?
• Een kunstverzameling?   
• Kinderverzamelingen?   
 Wat verzamel jij en wat wil jij voor later bewaren?
•  Gekke verzamelingen? 
 Rariteitenkabinetten en wonderkamers. 
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TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•   In plaats van het klassikaal gesprek bij 

stap 1 kan een verzamelaar worden 
uitgenodigd in de klas om te vertellen 
over zijn of haar verzameling (postzegels, 
zeepjes, poppen, kunst, etc.). 

•   Groep 1 t/m 4: In het lespakket ‘zwaan 
zoekt een vriendje’ van het Kröller-Mül-
ler Museum is een voorbereidende les 
opgenomen. Deze kan parallel aan het 
thema worden behandeld in de klas 
voor extra verdieping. Er zijn via 
de website van het museum 
bovendien gratis kleurplaten 
en sjablonen beschikbaar 
om te gebruiken in de klas.

•   Groep 4: verhalen verzin-
nen bij verzamelingen. Leg 
gevonden voorwerpen op tafel 
en verzin met een groepje een 
verhaal bij de voorwerpen. Maak een 
tekening bij het verhaal.

•   Groep 1 t/m 4: Wat staat er in mijn letter-
bak? Laat de leerlingen zelf een letterbak 
verzameling aanleggen, of (na)tekenen. 
Welke bijzondere voorwerpen verzamel 
jij? (bijlage 4 op www.edetoenennu.nl) 

Stap 2: Het Grote Verzamelspel!
In bijlage 2 op www.edetoenennu.nl kun je een pakket knipkaarten downloaden.  
Het pakket bestaat uit 6 verschillende pagina’s met per pagina 6 verschillende afbeel-
dingen. Voor 30 leerlingen moet het pakket 5x geprint worden. Elke leerling krijgt één 
pagina: de kinderen kleuren deze waar nodig in om vervolgens uit te knippen. Nu wordt 
er geruild in de klas, net zo lang totdat elke leerling een setje van 6 kaarten heeft dat bij 
elkaar past, een kleine ‘verzameling’.

Stap 3: Een bijzonder voorwerp van thuis
Er is al gesproken over wat de leerlingen zelf verzamelen en wat ze zouden willen  

bewaren voor later: Lego, tekeningen, mooie haarspeldjes? Praat hierover verder, 
de leerlingen gaan namelijk naar huis met de opdracht: “Zoek iets wat jij heel 

bijzonder vindt en wat je wilt bewaren voor later. Neem je het mee naar 
school?” Er is hiervoor een ‘Brief voor Thuis’ beschikbaar (bijlage 3 op  
www.edetoenennu.nl). Dit voorwerp wordt opgenomen in het klassen- 
museum tijdens de afsluitende les.

‘Mijn moeder 
heeft een 

mooie-schoenen-
verzameling.’

‘Wat is 
een rariteiten- 

kabinet 
eigenlijk?’
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KERNLES  
ERFGOED BELEVEN � 

Binnen de gemeente Ede is een aantal instellingen dat goed aansluit bij het  
thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in Ede voor 
de doelgroep groep 1 t/m 4. Deze instellingen hebben mooie bezoekerslessen  
ontwikkeld aansluitend op deze erfgoedleerlijn.  
Bezoek de website www.edetoenennu.nl voor het meest recente aanbod, details 
over het lesmateriaal, de instellingen en contactgegevens of lees dit hoofdstuk.

Om uw bezoek aan de erfgoedinstelling van uw keuze te plannen, neemt u contact op 
met CultuurPunt Ede via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
Kies voor de kernles bijvoorbeeld uit één van de volgende onderwerp:

1.
Instelling:   Kröller-Müller Museum, Otterlo
Onderwerp:   Zwaan zoekt een vriendje 
Opmerkingen:    Het lespakket ‘Zwaan zoekt een vriendje’ bevat veel lessuggesties,  

een voorleesboek en een cd met kinderliedjes ter voorbereiding en 
verwerking in de klas, zie de website van het Kröller-Müller museum.

2.
Instelling:   Kijk & Luistermuseum, Bennekom
Onderwerp 1:   Project Verzamelen
Onderwerp 2:   Muziek uit Speeldozen
Opmerkingen:    Het Kijk & Luistermuseum is erg geschikt voor een bezoek bij het 

verzamelthema. De grote verzameling muziekdozen illustreert het 
verhaal van ‘verzameling tot museum’. Het Kijk & Luistermuseum biedt 
leerlingen de mogelijkheid om na afloop van een bezoek zelf muziek te 
componeren voor op de ‘pling-plong’, een simpel muziekdoosje.

Op bezoek in het Kröller-Müller Museum

OP BEZOEK
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Tijdens de 1e les hebben de leerlingen gepraat over bewaren, bijzondere verzamelin-
gen, musea, rariteitenkabinetten en wonderkamers. Ze zijn naar huis gegaan met de 
opdracht: ‘Zoek iets wat jij heel bijzonder vindt en wat je wilt bewaren voor later.  
Neem je het mee naar school?’ Er was hiervoor een Brief voor Thuis beschikbaar.  
In deze les worden de meegebrachte voorwerpen klassikaal bekeken en uiteindelijk 
tentoongesteld in het klassenmuseum.

Stap 1: Bijzondere voorwerpen van thuis bespreken
Wat hebben de leerlingen meegenomen? De meegebrachte voorwerpen worden  
besproken. 
Probeer de volgende vragen te beantwoorden:
• Waarom is het bijzonder? 
• Van wie is het geweest? 
• Waar komt het vandaan? 
• Kun je er een verhaal over vertellen? 
• Voor wie zou je het willen bewaren? 
• Past het in een museum?

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • Meegebrachte voorwerpen van thuis
 • Eventueel kleurplaat (bijlage 4)

WERKVORMEN: 
  klassikaal (gesprek), in groepjes (klassenmuseum maken),  

individueel (tekenen)

DE AFSLUITING  
REFLECTEREN: 

ORDENING EN SAMENVATTING �

‘Nodig ouders, 
broertjes, zusjes en 
opa’s en oma’s uit in 

het museum in  
de klas!’

IN DE KLAS
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Tijdens de 2e les zijn de leerlingen op bezoek geweest bij een museum. Ze hebben  
bijvoorbeeld een verzameling schilderijen of beelden gezien in het Kröller-Müller 
Museum of een verzameling muziekdozen in het Kijk & Luistermuseum.

Stap 2: Een museum in de klas!
Van alles wat gemaakt, verzameld en meegebracht is, wordt in de klas een tentoon- 
stelling gemaakt. Leerlingen bespreken met elkaar:
•    Waar komen de bijzondere spullen te staan? Hoe zet je de voorwerpen neer?  

Gebruik je misschien meubels om de voorwerpen op te zetten? Gebruik je misschien 
gekleurd papier of andere materialen om je museum mooier te maken en je tentoon-
stelling in te richten? Hoe doen ze dat in het Kijk- en Luistermuseum of in het  
Kröller-Müller Museum?

•    Past alles even goed bij elkaar? Maak je aparte groepjes van bijzondere spullen? 
•   Wat wordt de naam van het klassenmuseum?

‘Wat wordt 
de speciale naam 

voor het 
klassenmuseum?’

‘Mogen de  
bijzondere  

voorwerpen in het 
klassenmuseum  

aangeraakt  
worden?’
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‘Welke taak in het 
klassenmuseum 

heb jij? Rondleider? 
Suppoost? 

Kaartjesverkoper?’
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1. Extra informatie op internet
•  Verhaal van Ede via www.regiocanons.nl en www.mijngelderland.nl 
•   Kröller-Müller Museum, Otterlo 
•   Kijk- en Luistermuseum, Bennekom 
•   Het Nederlands Tegelmuseum, Otterlo
•   Gemeentearchief Ede, Ede
•  Voor achtergrondinformatie over rariteitenkabinetten: o.a. Wikipedia
•   Voor achtergrondinformatie over Helene Kröller-Müller: o.a. Wikipedia

2. Voorlezen in de klas
Voorlezen én zingen over de bijzondere verzameling in het Kröller-Müller Museum? 
Bestel het lesmateriaal met voorleesboek en c.d. ‘Zwaan zoekt een vriendje’ via  
Kröller-Müller Museum. 

3. Knutsels op Pinterest
Op de speciale Pinterest pagina erfgoed leerlijn EDE, zijn tal van suggesties en  
inspirerende voorbeelden verzameld voor erfgoed projecten in de klas. 

4. Filmpjes voor in de klas
•   SchoolTV In het museum met Wolfram  

Wolfram verzamelt magneten, want hij wil een magneet museum beginnen.  
Hij vertelt over kunst, het Rijksmuseum en wat je allemaal kunt zien in musea.

•   SchoolTV In het Kröller-Müller Museum  
Fahd loopt door het museum en aan de hand van diverse schilderijen leert hij van 
alles over het leven van Vincent van Gogh.

•   SchoolTV Rekenen met Moffel en Piertje, een mooie verzameling  
Moffel en Piertje vinden op het strand mooie schelpen: platte, bolle, grote en kleine. 
Ze komen een strandjutter tegen. Die vindt dat ze in een museum moeten liggen.

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE
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Lespakket Zwaan zoekt een vriendje 
van het Kröller-Müller Museum

http://www.regiocanons.nl/gelderland/ede
http://krollermuller.nl/bezoek
http://www.kijkenluistermuseum.nl/
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede#ede
http://www.nederlandstegelmuseum.nl/
https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst-_en_rariteitenkabinet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helene_Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller
http://krollermuller.nl/zwaan-zoekt-een-vriendje
https://nl.pinterest.com/cultuurpunt/thema-verzamelen-en-bewaren-groep-1-tm-4/
http://www.schooltv.nl/video/in-het-museum-met-wolfram/
http://www.schooltv.nl/video/het-leven-van-vincent-van-gogh-schilder-van-meer-dan-800-schilderijen/#q=vincent%20van%20gogh
http://www.schooltv.nl/video/rekenen-met-moffel-en-piertje-ii-een-mooie-verzameling/
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Met dank aan:
Scholen:
School met de Bijbel de Valk
School met de Bijbel ‘Ruitenbeek’
Stadhouder Willem III School
Koning Davidschool
CNS de Caleidoscoop
 
Erfgoedorganisaties:
Buurt Ede-Veldhuizen
Concordiamolen
Historisch museum Ede
Geldersch Landschap en Kasteelen
Gemeentearchief Ede
Gemeente Ede, archeologie
Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Keetmolen
Kijk- en Luistermuseum Bennekom
Kröller Müller Museum
Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort
Museum Oud-Lunteren
Museumvliegbasis Deelen
Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Platform Militaire Historie Ede

© Ede 01 / 2016

Dit project is (mede) mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product 
berust bij CultuurPunt Ede. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeld-
rechteigenaren te achterhalen en hen om toestem-
ming gevraagd. In enkele gevallen was het niet moge-
lijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te 
hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
 

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn 
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud 
Aan de samenstelling van de website en het educa-
tieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. 
Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan 
contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. 
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten  
worden ontleend. 

Hyperlinks 
De website en de handleidingen bevatten diverse 
hyperlinks naar sites die buiten het domein van  
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn op- 
genomen als extra service en geven vaak meer infor-
matie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt 
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze sites. 

Mogelijk gemaakt door 
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen 
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
de Gemeente Ede.

CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER

CultuurPunt Ede
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318 672 810

Uitvoering 
Opzet en advies leerlijn: 
Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, 
www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen en uitvoer leerlijn / advies en begeleiding 
culturele instellingen:  
Sarah van Veldhuizen – museumeducatie, 
www.chromeyellow.nl
Website: Geralda van Ginkel (vormgeving), Jan ten 
Hoopen (bouw), Sarah van Veldhuizen (inhoud)
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp
www.vanginkelgrafischontwerp.nl
Redactie: Peter van Beek, Machteld Haring, 
Sarah van Veldhuizen

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 
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http://www.zeemanderegt.nl/
http://www.chromeyellow.nl/
http://www.vanginkelgrafischontwerp.nl/
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